
§ 7. Wspó∏dzia∏anie inspektorów z terenowymi or-
ganami administracji morskiej polega w szczególnoÊci
na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon-
troli:

a) statków rybackich,

b) statków, przy u˝yciu których sà prowadzone
skup lub przetwórstwo na morzu organizmów
morskich,

c) statków, przy u˝yciu których sà prowadzone po-
∏owy w celach naukowo-badawczych albo szko-
leniowych,

d) statków, z których sà prowadzone po∏owy w ce-
lach sportowo-rekreacyjnych;

2) wymianie informacji o:

a) podejrzeniu naruszenia przepisów o rybo∏ów-
stwie, przepisów o bezpieczeƒstwie morskim
i przepisów o ochronie Êrodowiska,

b) ruchu statków, o których mowa w pkt 1, w pol-
skich obszarach morskich,

c) miejscach wystawienia narz´dzi po∏owowych,

d) wynikach kontroli bezpieczeƒstwa ˝eglugi stat-
ków, o których mowa w pkt 1; 

3) przekazywaniu inspektorom przez terenowe orga-
ny administracji morskiej informacji meteorolo-
gicznych;

4) wzajemnym korzystaniu ze Êrodków transportu 
lub ∏àcznoÊci przy prowadzeniu wspólnych dzia-
∏aƒ.

§ 8. 1. Przekazywanie informacji w zakresie, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 2, § 2 pkt 2, § 3 pkt 2 i 3, § 4 pkt 2,
§ 5 pkt 2, § 6 ust. 2 i 3 oraz § 7 pkt 2 lit. a, oraz przeka-
zywanie dokumentacji i dowodów rzeczowych po-
twierdzajàcych naruszenie przepisów o rybo∏ówstwie
nast´puje z urz´du.

2. Organizowanie i przeprowadzanie wspólnych
kontroli nast´puje na wniosek inspektora lub organu
wspó∏dzia∏ajàcego.

3. Warunki wzajemnego korzystania ze Êrodków
transportu lub ∏àcznoÊci podczas prowadzenia wspól-
nych dzia∏aƒ ustalajà okr´gowi inspektorzy rybo∏ów-
stwa morskiego z organami wspó∏dzia∏ajàcymi w dro-
dze porozumieƒ. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie liczby, wysokoÊci oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów 
za wyró˝nione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dzia∏alnoÊç naukowà, naukowo-technicznà 

lub artystycznà

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. 1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane
dalej „nagrodami”, mogà byç przyznawane za: 

1) wyró˝nione rozprawy doktorskie dla osób, którym
zosta∏ nadany stopieƒ naukowy doktora lub sto-
pieƒ doktora sztuki, nie póêniej ni˝ w roku kalenda-
rzowym, w którym ukoƒczy∏y 30 lat ˝ycia; 

2) wyró˝nione rozprawy habilitacyjne dla osób, któ-
rych kolokwium habilitacyjne zosta∏o przyj´te, nie
póêniej ni˝ w roku kalendarzowym, w którym
ukoƒczy∏y 38 lat ˝ycia; 

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;

4) wybitne osiàgni´cie naukowe lub artystyczne; 

5) wybitne krajowe osiàgni´cia naukowo-techniczne,
których wdro˝enie przynios∏o wymierne efekty
ekonomiczne lub efekty spo∏eczne. 

2. Nagrody za: 

1) rozprawy doktorskie przyznaje si´ w liczbie 25 —
w wysokoÊci 10 000 z∏ ka˝da; 

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje si´ w liczbie 10 —
w wysokoÊci 18 000 z∏ ka˝da;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przy-
znaje si´ w liczbie 4 — w wysokoÊci 45 000 z∏ ka˝-
da; 



4) wybitne osiàgni´cie naukowe lub artystyczne przy-
znaje si´ w liczbie 4 — w wysokoÊci 45 000 z∏ ka˝-
da; 

5) wybitne krajowe osiàgni´cia naukowo-techniczne
przyznaje si´ w liczbie 5 — w wysokoÊci: 

a) nagroda pierwsza — 45 000 z∏, 

b) dwie nagrody drugie — po 29 000 z∏, 

c) dwie nagrody trzecie — po 18 500 z∏. 

§ 2. 1. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Zespó∏ do
Spraw Nagród, zwany dalej „Zespo∏em”.

2. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà osoby wskazane
przez:

1) Prezesa Rady Ministrów — 5 osób;

2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk — 7 osób, po
jednym przedstawicielu poszczególnych wydzia-
∏ów Polskiej Akademii Nauk;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝-
szego — 7 osób;

4) ministra w∏aÊciwego do spraw nauki — 7 osób.

3. Kadencja Zespo∏u trwa 3 lata i up∏ywa z koƒcem
roku kalendarzowego.

4. Prezes Rady Ministrów, w przypadku nienale˝y-
tego wype∏niania obowiàzków przez cz∏onka Zespo∏u,
mo˝e odwo∏aç go przed up∏ywem kadencji. W takim
przypadku w∏aÊciwy organ wskazuje nowego cz∏onka
na okres do koƒca tej kadencji.

5. Przewodniczàcego Zespo∏u powo∏uje i odwo∏u-
je, spoÊród cz∏onków Zespo∏u, Prezes Rady Ministrów.

6. Przewodniczàcy Zespo∏u mo˝e powo∏ywaç pod-
zespo∏y problemowe oraz zapraszaç do udzia∏u w po-
siedzeniach Zespo∏u, z g∏osem doradczym, ekspertów
i przedstawicieli organów administracji rzàdowej w∏a-
Êciwych ze wzgl´du na przedmiot sprawy, niewcho-
dzàcych w sk∏ad Zespo∏u.

7. Tryb pracy Zespo∏u okreÊla regulamin organiza-
cyjny ustalony przez Zespó∏. 

§ 3. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y: 

1) ocena wniosków o przyznanie nagród, z∏o˝onych
i zaopiniowanych w trybie § 5;

2) wyst´powanie do w∏aÊciwych ministrów o opinie
w sprawach dotyczàcych mo˝liwoÊci wykorzysta-
nia w praktyce rozwiàzaƒ zawartych w rozprawach
doktorskich i habilitacyjnych oraz we wnioskach
o nagrody za osiàgni´cia naukowo-techniczne lub
artystyczne;

3) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów, w ter-
minie do dnia 30 czerwca, propozycji dotyczàcych
przyznania nagród, wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Nagrody sà przyznawane corocznie z okazji
11 listopada — Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogà sk∏adaç: 

1) za rozprawy doktorskie — jednostki organizacyjne
uprawnione do nadawania stopnia naukowego
doktora lub stopnia doktora sztuki; 

2) za rozprawy habilitacyjne — jednostki organizacyj-
ne uprawnione do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub doktora habilitowane-
go sztuki; 

3) za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny oraz
wybitne osiàgni´cie naukowe lub artystyczne: 

a) szko∏y wy˝sze i ich jednostki organizacyjne oraz
samodzielne placówki naukowe i naukowo-dy-
daktyczne, 

b) jednostki badawczo-rozwojowe, 

c) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i ko-
mitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

d) minister w∏aÊciwy do spraw nauki, 

e) Polska Akademia Umiej´tnoÊci, 

f)  stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne, 

g) cz∏onkowie Polskiej Akademii Nauk; w tym
przypadku wniosek powinien byç z∏o˝ony przy-
najmniej przez 2 cz∏onków;

4) za wybitne krajowe osiàgni´cia naukowo-technicz-
ne: 

a) szko∏y wy˝sze i ich jednostki organizacyjne oraz
samodzielne placówki naukowe i naukowo-dy-
daktyczne, 

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i ko-
mitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) jednostki badawczo-rozwojowe, 

d) stowarzyszenia naukowo-techniczne, 

e) Rada G∏ówna Jednostek Badawczo-Rozwojo-
wych. 

2. Wnioski o przyznanie nagród sk∏adajà do Zespo-
∏u, w terminie do dnia 31 stycznia, jednostki i osoby
wymienione: 

1) w ust. 1 pkt 1—3 — za poÊrednictwem odpowied-
nich komitetów naukowych Polskiej Akademii 
Nauk;

2) w ust. 1 pkt 4 — za poÊrednictwem ministra w∏a-
Êciwego do spraw nauki.

3. Termin sk∏adania wniosków, o którym mowa
w ust. 2, dla wniosków dotyczàcych osób, którym sto-
pieƒ naukowy zosta∏ przyznany lub zatwierdzony
w grudniu, mo˝e byç przed∏u˝ony do dnia 28 lutego.
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4. Wnioski, zaopiniowane pod wzgl´dem formal-
nym i merytorycznym przez odpowiednie komitety na-
ukowe Polskiej Akademii Nauk albo przez ministra
w∏aÊciwego do spraw nauki, sà kierowane wraz z opi-
niami do Zespo∏u — w terminie do dnia 31 marca. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród mogà doty-
czyç osób posiadajàcych obywatelstwo polskie oraz
cudzoziemców, którzy w okresie pobytu w Polsce uzy-
skali osiàgni´cia, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. Wnioski o przyznanie nagród za rozprawy dok-
torskie i habilitacyjne mogà dotyczyç osób, którym:

1) stopieƒ naukowy doktora lub stopieƒ doktora sztu-
ki zosta∏ nadany w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie
wniosku; 

2) stopieƒ naukowy doktora habilitowanego lub sto-
pieƒ doktora habilitowanego sztuki zosta∏ zatwier-
dzony w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku. 

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien za-
wieraç: 

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) dane dotyczàce kandydata do nagrody; 

3) uzasadnienie. 

2. Do wniosku o przyznanie nagrody do∏àcza si´: 

1) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie
i habilitacyjne odpowiednio: 

a) rozpraw´ doktorskà albo habilitacyjnà wraz z re-
cenzjami,

b) prawomocnà uchwa∏´ rady wydzia∏u albo rady
naukowej w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
o nadaniu stopnia naukowego doktora albo
doktora habilitowanego lub stopnia doktora
i doktora habilitowanego sztuki, 

c) uchwa∏´ lub opini´ w∏aÊciwej jednostki o wyró˝-
nieniu rozprawy, 

d) decyzj´ Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytu∏ów o zatwierdzeniu uchwa∏y o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego
lub doktora habilitowanego sztuki;

2) w odniesieniu do nagród za wybitny dorobek na-
ukowy, artystyczny, wybitne osiàgni´cie naukowe
lub artystyczne, wybitne krajowe osiàgni´cia na-
ukowo-techniczne odpowiednio —  wybrane pu-
blikacje, patenty, dokumenty, autoreferat kandy-
data, recenzj´ o dorobku (uwzgl´dniajàcà ewentu-
alnie indeks cytowaƒ), przygotowanà przez osob´
posiadajàcà tytu∏ naukowy, powo∏anà przez wnio-
skodawc´. 

§ 8. Je˝eli w danym roku liczba przyznanych
w okreÊlonej kategorii nagród jest mniejsza ni˝ ustalo-
na w § 1 ust. 2, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ze-
spo∏u, mo˝e przyznaç wi´kszà liczb´ nagród w innej
kategorii w wysokoÊci ustalonej dla tej kategorii —
w ramach Êrodków przeznaczonych na nagrody w da-
nym roku. 

§ 9. 1. Za udzia∏ w posiedzeniu Zespo∏u przys∏ugu-
je wynagrodzenie w wysokoÊci: 

1) dla przewodniczàcego — 570 z∏;

2) dla cz∏onków — 380 z∏.

2. Osoby nieb´dàce cz∏onkami Zespo∏u, opiniujàce
wnioski o przyznanie nagród, otrzymujà za ka˝dy opi-
niowany wniosek wynagrodzenie w wysokoÊci 380 z∏. 

3. Osobom zaproszonym do udzia∏u w pracach Ze-
spo∏u przys∏uguje wynagrodzenie przewidziane dla
cz∏onków Zespo∏u. 

4. Zamiejscowym cz∏onkom Zespo∏u oraz osobom
zaproszonym do udzia∏u w pracach Zespo∏u przys∏u-
gujà ponadto diety oraz zwrot kosztów podró˝y i za-
kwaterowania na zasadach okreÊlonych w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bu-
d˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kra-
ju. 

§ 10. Obs∏ug´ Zespo∏u zapewnia Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów. 

§ 11. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uj-
muje w projekcie bud˝etu paƒstwa, w cz´Êci dotyczà-
cej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Êrodki na na-
grody okreÊlone w § 1. 

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagród z∏o˝one przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zostanà rozpa-
trzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Zespó∏ powo∏any przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia pe∏ni obowiàzki do koƒca kadencji, na
którà zosta∏ powo∏any. 

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Pre-
zesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilita-
cyjne oraz dzia∏alnoÊç naukowà i naukowo-technicznà
(Dz. U. Nr 47, poz. 295 i Nr 138, poz. 892 oraz z 2000 r.
Nr 81, poz. 906).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka 
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